
Zápisnica zo stretnutia č.6

Tím č. 2 – IMS-RHPT

Dátum a čas 20.10.2021

Dĺžka stretnutia 3 hodiny

Miesto Knižnica(1 hodina), 6.poschodie FIIT (2 hodiny s vedúcimi)

Vypracoval Peter Nemček

Prítomní Všetci

Neprítomní -

Agenda stretnutia

- nastavovanie a opravovanie Jiry

- diskusia + spísanie cieľov na zimný semester

- zhodnotenie našej webovej stránky s vedúcimi

- práca so spektrometrom + technické otázky na p. Saba

Poznámky zo stretnutia

Po prednáške sme zistili, ako máme pracovať so šprintami v rámci Jiry a vytvorili sme

oddelene šprinty, staré úlohy sme zgrupili do 1. šprintu a uzvareli ho, nové úlohy sme dali do

druhého.

Definícia našich cieľov na zimný semester:

- vedieť identifikovať hodnoty CBD zo spektra s čo najväčšou presnosťou

- 1. verzia funkčného modelu, ktorá vie predikovať trend hodnoty CBD a je pripravená

na ďalšie vylepšovanie, optimalizovanie a lepšiu presnosť
- 1. verzia funkčnej webovej stránky, kde sa bude dať (registrovať?), prihlásiť, nahrať

dáta s tým, že budú vrátené výsledky v prvotnej podobe, zatiaľ bez vizualizácií

- 1. verzia (aspoň skúšobná) prepojenia modelu s webom

Webová stránka - čo sa vedúcim nepáčilo a ich pripomienky

- hlavný nadpis vyššie a na 1 riadok a do nadpisu skratka - IMS

- je tam veľa farbičiek tam je, chceme to viac čistejšie

- žltej farby je moc, gradient by mohol byt od jednej zelenej po druhu zelenu



- prvá časť nie je úplne dobra - nie je dobrý prvý dojem vianočného stromčeka,

nepridávať tam viac, skôr ubrať
- šišku napr. posunúť nižšie, a nemať 2 elementy v prvej časti stránky(aj s listom)

- obrázok listu vyzerá tak detsky, chcelo by to niečo lepšie - obrázok by mohol byť 3D

- Katkin dizajn sa im páči viac ako už implementovaný vizuál

Na konci stretnutia sme sa venovali meraniam a ich vysvetleniu, kde sme položili otázky p.

Sabovi kvôli lepšiemu porozumeniu dátam, meraniam a pod.


